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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Na základe skutočnosti, že sa čoraz viac ľudí obracia na Európsky súdny dvor v súvislosti 
s nariadením (ES) č. 261/2004 z dôvodu právnych neistôt, je prepracovanie zrejme naliehavo 
nutné. Pritom sa musí zabezpečiť vyváženosť záujmov cestujúcich a leteckých dopravcov. 
Cieľom prepracovania však má byť aj to, aby leteckí dopravcovia zlepšili svoje služby 
a koncepcie. 

V záujme zjednodušenia najmä pre európskych spotrebiteľov ako dotknutých cestujúcich by 
sa mali vyjasniť nielen jednotlivé ustanovenia, ale aj text, mala by sa zlepšiť zrozumiteľnosť 
a čitateľnosť. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko preto vo svojom stanovisku 
správe navrhuje, aby sa podľa možnosti nepoužívali odkazy na iné usmernenia alebo 
nariadenia, ale aby sa v predmetnom nariadení uvádzalo príslušné znenie. A to z toho dôvodu, 
že v týchto revidovaných nariadeniach (ES) č. 261/2004 a (ES) č. 2027/97 sa zohľadňuje, 
resp. sa má vyhľadať spolu päť ďalších právnych predpisov. 
V záujme cestujúcich by formuláre pre všetky uvedené nariadenia mali byť dostupné vo 
všetkých úradných jazykoch EÚ. A to nielen online, ale aj formuláre na letiskách.

Nariadenie (ES) č. 261/2004:

Práva a odstupňovanie:
Jedným z hlavných bodov v súvislosti s nariadením (ES) č. 261/2004 je otázka, aké nároky 
vyplývajú z meškaní a ako sa majú odstupňovať. Spravodajca výboru požiadaného o 
stanovisko sa vo svojom stanovisku riadil judikatúrou Európskeho súdneho dvora. Okrem 
toho stanovuje dve kategórie pre vzdialenosť do 3 500 km a vzdialenosť nad 3 500 km, aby 
bolo odstupňovanie prehľadné. V prvej vzdialenostnej triede do 3 500 km a v letoch v rámci 
EÚ sú výslovne zahrnuté aj zámorské departementy EÚ. V týchto prípadoch by mala byť 
možná maximálna výška náhrady škody 250 EUR pre jeden let meškajúci minimálne tri 
hodiny. V druhej kategórii sú lety na dlhšiu vzdialenosť ako 3 500 km. Pre ne sú možné 
nároky do maximálnej výšky 600 EUR pre meškania dlhšie ako päť hodín.
Na primerané zohľadnenie hospodárskej situácie takzvaných nízkonákladových leteckých 
spoločností by sa horná hranica mala stanoviť vo výške ceny letenky. V tejto cene sa však 
musí započítať celá cena letu vrátane letu tam aj späť so všetkými vedľajšími nákladmi, 
najmä s pripočítanou batožinou. Uvedené sumy 250 EUR a 600 EUR teda predstavujú hornú 
hranicu. Tak sa má zamedziť neúmernosti. 

Právo na náhradu má paušálne pokrývať škody. Spravodajca výboru požiadaného o 
stanovisko preto vyjasnil ustanovenie článku 12 ods. 1 druhej vety stanovením, že nie je 
možné započítať práva na náhradu s ďalšími nárokmi na náhradu škôd. Potrebnosť tohto 
vyjasnenia vyplýva z priloženej veci Európskeho súdneho dvora X ZR 111/12.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko ďalej stanovil, že čas čakania v prípade 
zdržania na odbavovacej ploche sa musí obmedziť maximálne na dve hodiny a nárok na inú 
dopravu je odôvodnený už od troch hodín. Zároveň sa vo stanovisku uvádza, že pomoc 
v zmysle článkov 8 a 9 sa má poskytnúť rýchlo. 
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa ďalej domnieva, že v prípade nezavineného 
meškania a zrušenia znášajú leteckí dopravcovia náklady na ubytovanie v hoteli počas 
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maximálne troch dní do výšky 150 EUR za noc. Suma stanovená Komisiou sa s ohľadom na 
niektoré ciele, najmä na potrebu prenocovať v blízkosti letiska z dôvodu možného 
pokračujúceho letu, javí ako príliš nízka. 

Vo stanovisku sa okrem toho na základe článku 12 smernice 2013/11 uvádza, že na 
zabezpečenie rovnakých podmienok by premlčacia lehota mala byť v zásade dva roky. 
Navyše sa vyžaduje, že leteckí dopravcova sú povinní výslovne upozorniť na lehoty.

Zoznam mimoriadnych okolností v prílohe I:
Vo stanovisku sa mení poradie vymenovaných okolností, ktoré sa považujú za záväzné, podľa 
ich dôležitosti. Obmedzujú sa technické problémy, rozširuje sa však zoznam v oblasti 
bezpečnostných rizík. Spravodajca navyše stanovuje, že v prípadoch pracovných sporov sa 
musia rozlišovať prevádzkujúci leteckí dopravcovia a ostatní leteckí dopravcovia, ako aj 
dôležití poskytovatelia služieb. Na základe toho môžu mimoriadne okolnosti nastať len 
u dôležitých poskytovateľov služieb. 

Možnosti sťažnosti:
Z mnohých spätných väzieb cestujúcich vyplýva, že spracovanie nárokov a sťažností 
cestujúcich nie je dostatočné. Leteckí dopravcovia sa často najprv pokúšajú odmietnuť nárok, 
čiastočne s uvedením nepravdivých dôvodov. Pre takéto prípady by sa mali zaviesť sankcie. 
Na uľahčenie presadzovania by mal existovať aj právny nárok na úplné informácie 
o dôvodoch meškania, zrušenia a zmene letového poriadku. Inak sa nedosiahne cieľ 
zabezpečiť lepšie presadzovanie práv cestujúcich. 

Nariadenie (ES) č. 2027/97:
Keďže ide o nariadenie EÚ, ako merná jednotka by malo slúžiť euro. Preto sa zo stanoviska 
z dôvodov zrozumiteľnosti odstraňuje pojem „zvláštne právo čerpania“ (SDR) ako merná 
jednotka. Namiesto toho sa budú uvádzať zaokrúhlené sumy vychádzajúce zo súčasných 
hodnôt uvedených súm SDR. 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Nariadenie (ES) č. 261/2004 sa 
vzťahuje aj na cestujúcich, ktorí si 
rezervovali leteckú dopravu ako súčasť 
balíka cestovných služieb. Malo by sa však 
objasniť, že cestujúci nemôžu kumulovať 
zodpovedajúce práva, a to najmä podľa 
tohto nariadenia, ako aj smernice Rady 
90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku 
cestovných, dovolenkových a výletných 
služieb. Cestujúci by mali mať možnosť 
vybrať si, na základe akých právnych 
predpisov predložia svoje nároky, ale 
nemali by mať právo kumulovať náhradu 
za ten istý problém na základe obidvoch 
právnych aktov. Cestujúci by sa nemali 
starať o to, ako si leteckí dopravcovia a 
cestovné kancelárie rozdelia tieto nároky 
medzi sebou.

(6) Nariadenie (ES) č. 261/2004 sa 
vzťahuje aj na cestujúcich, ktorí si 
rezervovali leteckú dopravu ako súčasť 
balíka cestovných služieb. Malo by sa však 
objasniť, že cestujúci nemôžu kumulovať 
zodpovedajúce práva, a to najmä podľa 
tohto nariadenia, ako aj smernice Rady 
90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku 
cestovných, dovolenkových a výletných 
služieb, aj keď je ich jednotlivé alebo 
súčasné uplatnenie v zásade možné. 
Cestujúci by mali mať možnosť vybrať si, 
na základe akých právnych predpisov 
predložia svoje nároky, ale nemali by mať 
právo kumulovať náhradu za ten istý 
problém na základe obidvoch právnych 
aktov. Cestujúci by sa nemali starať o to, 
ako si leteckí dopravcovia a cestovné 
kancelárie rozdelia tieto nároky medzi 
sebou.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Aby sa zvýšili úrovne ochrany, vypúšťa sa
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cestujúcim by sa nemal odmietnuť nástup 
do lietadla na spiatočnej ceste na 
obojsmernú (spiatočnú) letenku, pretože 
nepoužili let na miesto, z ktorého sa 
vracajú.

Or. de

Odôvodnenie

Takáto možnosť nemôže vôbec existovať, preto sa to rieši v článku. V príslušnom článku sa ku 
všetkým letom bez ohľadu na to, či sú to lety na miesto alebo spiatočné lety a nástup na ne, 
pristupuje rovnako. Výslovné vyjasnenie preto nie je potrebné.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Treba objasniť, že cestujúci, keď 
nechce uskutočniť časť svojej cesty, môže 
túto skutočnosť oznámiť leteckému 
dopravcovi už pred plánovaným časom 
odletu a nie až dodatočne len na 
uplatnenie nároku na vrátanie poplatkov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9b) Keď sa cestujúci v rámci dohody 
rozhodne pre prepravu v neskoršom 
termíne, náklady na príchod a odchod 
v súvislosti s nevykonaným letom by sa 
mali nahradiť v plnej výške. Medzi tieto 
náklady patria náklady na verejnú 
dopravu, taxík, poplatky za parkovanie na 
letisku.



PA\1003180SK.doc 7/53 PE516.966v02-00

SK

Or. de

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Nariadenie (ES) č. 261/2004 by malo 
výslovne obsahovať právo na náhradu pre 
cestujúcich postihnutých dlhým meškaním, 
a to v súlade s rozsudkom Súdneho dvora 
Európskej únie v spojených veciach C-
402/07 a C-432/07 (Sturgeon). Súčasne by 
sa prahové doby, ktorých prekročenie v 
rámci meškania zakladá právo 
na náhradu, mali zvýšiť, aby sa zohľadnil 
finančný vplyv na odvetvie a zabránilo 
zvýšeniu frekvencie zrušení letov, ktoré by 
v dôsledku toho boli častejšie. Aby sa 
zabezpečilo, že občania cestujúci v rámci 
EÚ budú mať jednotné podmienky 
týkajúce sa náhrad, prahová doba by mala 
byť rovnaká pre všetky cesty v rámci Únie, 
pričom by však mala závisieť od 
vzdialenosti, ktorú treba prejsť pri cestách 
do a z tretích krajín, aby sa zohľadnili 
prevádzkové ťažkosti leteckých dopravcov 
pri riešení situácií súvisiacich s 
meškaniami na vzdialených letiskách.

(11) Nariadenie (ES) č. 261/2004 by malo 
výslovne obsahovať právo na náhradu pre 
cestujúcich postihnutých dlhým meškaním, 
a to v súlade s rozsudkom Súdneho dvora 
Európskej únie v spojených veciach C-
402/07 a C-432/07 (Sturgeon). Nárok na 
odškodnenie vo výške 600 EUR by mal 
vzniknúť až od 3 500 kilometrov, aby sa 
zohľadnil finančný vplyv na odvetvie 
a zabránilo zvýšeniu frekvencie zrušení 
letov, ktoré by v dôsledku toho boli 
častejšie. S cieľom zabezpečiť, aby mali
občania cestujúci v rámci EÚ jednotné 
podmienky týkajúce sa náhrad, prahová 
doba by mala byť rovnaká pre všetky cesty 
v rámci Únie, pričom by však mala 
závisieť od vzdialenosti, ktorú treba prejsť 
pri cestách do a z tretích krajín, aby sa 
zohľadnili prevádzkové ťažkosti leteckých 
dopravcov pri riešení situácií súvisiacich 
s meškaniami na vzdialených letiskách.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Na zohľadnenie finančného vplyvu 
na odvetvie aj v oblasti nízkonákladových 
spoločností by malo byť možné uplatniť 
náhradu vo výške celkovej zaplatenej ceny 
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letenky, ale maximálne vo výške súm 
uvedených v tomto nariadení. Táto cena 
letenky pokrýva let tam a späť vrátane 
všetkých vedľajších nákladov, napríklad 
za batožinu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Uplatňovanie určitých práv 
cestujúcich, najmä práva na ubytovanie, 
sa v prípade niektorých letových činností 
malého rozsahu ukázalo ako neprimerané 
z hľadiska príjmov leteckých dopravcov. 
Lety uskutočňované malými lietadlami na 
krátke vzdialenosti by sa preto mali 
oslobodiť od povinnosti hradiť 
ubytovanie, aj keď by dopravca predsa len 
mal cestujúcemu pomôcť nájsť si 
ubytovanie.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

V príslušnom článku nejde len o malé lietadlá, ale aj o lety na vzdialenosti kratšie ako 
250 km. Keď sa cestujúci uprostred noci ocitne na letisku a nemá možnosť okamžite alebo 
inak pokračovať v ceste, musí sa mu zabezpečiť ubytovanie. Spotrebiteľ nemôže za to, že ide 
o malé lietadlo.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Pre zdravotne postihnuté osoby, osoby 
so zníženou pohyblivosťou a iné osoby 

(18) Pre zdravotne postihnuté osoby, osoby 
so zníženou pohyblivosťou a iné osoby 



PA\1003180SK.doc 9/53 PE516.966v02-00

SK

s osobitnými potrebami, napr. 
nesprevádzané deti, tehotné ženy a osoby 
odkázané na osobitnú lekársku 
starostlivosť môže byť ťažšie zaistiť si 
ubytovanie, keď dôjde k prerušeniam letu. 
Preto akékoľvek obmedzenia práva 
na ubytovanie v prípadoch mimoriadnych 
okolností alebo regionálnych letových 
činností by sa nemali vzťahovať na tieto 
kategórie cestujúcich.

s osobitnými potrebami, napr. 
nesprevádzané deti, tehotné ženy a osoby 
odkázané na osobitnú lekársku 
starostlivosť môže byť ťažšie zaistiť si 
ubytovanie, keď dôjde k prerušeniam letu. 
Preto akékoľvek obmedzenia práva 
na ubytovanie v prípadoch mimoriadnych 
okolností alebo regionálnych letových 
činností by sa v zásade nemali vzťahovať 
na tieto kategórie cestujúcich.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Cestujúci by nemali byť len správne 
informovaní o svojich právach v prípadoch 
prerušenia letu, ale mali by byť náležite 
informovaní tiež o dôvodoch samotného 
prerušenia ihneď, ako sú informácie 
k dispozícii. Tieto informácie by sa mali 
poskytnúť aj vtedy, keď cestujúci získal 
letenku cez sprostredkovateľa so sídlom 
v Únii.

(20) Cestujúci by nemali byť len správne 
informovaní o svojich právach v prípadoch 
meškania letu, zrušenia letu, prerušenia 
letu alebo zmeny letového plánu, ale mali 
by byť náležite informovaní tiež 
o príslušných dôvodoch ihneď, ako sú 
informácie k dispozícii. Na informovanie 
by mali mať právny nárok pod hrozbou 
sankcie. Tento nárok existuje aj vtedy, 
keď cestujúci získal letenku cez 
sprostredkovateľa so sídlom v Únii.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Na zabezpečenie lepšieho 
presadzovania práv cestujúcich by sa úloha 
vnútroštátnych orgánov presadzovania 

(21) Na zabezpečenie lepšieho 
presadzovania práv cestujúcich by sa úloha 
vnútroštátnych orgánov presadzovania 



PE516.966v02-00 10/53 PA\1003180SK.doc

SK

práva mala vymedziť presnejšie a jasne 
odlíšiť od vybavovania jednotlivých 
sťažností cestujúcich.

práva mala vymedziť presnejšie a jasne 
odlíšiť od vybavovania jednotlivých 
sťažností cestujúcich. Okrem toho by sa 
malo vyjasniť, že v záujme európskych 
spotrebiteľov nesmie maximálny čas 
spracovania presiahnuť 90 dní.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Cestujúci by sa mali náležite 
informovať o príslušných postupoch na 
uplatňovanie nárokov a podávanie 
sťažností leteckým dopravcom 
a v primeranej lehote by mali dostať 
odpoveď. Cestujúci by mali mať tiež 
možnosť podať sťažnosť na dopravcov 
prostredníctvom mimosúdnych opatrení. 
Keďže však právo na účinný prostriedok 
nápravy pred súdom je základným právom 
uznaným v článku 47 Charty základných 
práv Európskej únie, nemali by tieto 
opatrenia zamedziť ani zabrániť prístupu 
cestujúcich k súdom.

(22) Cestujúci by sa mali náležite 
informovať o príslušných postupoch na 
uplatňovanie nárokov a podávanie 
sťažností leteckým dopravcom a mali by sa 
upozorniť na príslušné lehoty, najmä na 
lehoty podľa článku 16a ods. 2. Odpoveď
by mali dostať do dvoch mesiacov po 
prijatí nároku alebo sťažnosti. Cestujúci 
by mali mať tiež možnosť podať sťažnosť 
na dopravcov prostredníctvom 
mimosúdnych opatrení. Keďže právo na 
účinný prostriedok nápravy pred súdom je 
základným právom uznaným v článku 47 
Charty základných práv Európskej únie, 
nemali by tieto opatrenia zamedziť ani 
zabrániť prístupu cestujúcich k súdom. 
V záujme jednoduchého, rýchleho 
a nákladovo efektívneho vybavenia 
nárokov v mimosúdnych a súdnych 
konaniach by sa malo osobitne upozorniť 
na online konanie a alternatívne riešenie 
sporov, ako aj na európske konanie vo 
veciach s nízkou hodnotou sporu.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Leteckí dopravcovia by mali patriť 
do systémov urovnávania sporov v zmysle 
smernice 2013/11/EÚ o alternatívnom 
riešení sporov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22b) V záujme zabezpečenia jednotných 
podmienok by sa mali sťažnosti a nároky 
v zmysle tohto nariadenia premlčať dva
roky po vzniku nároku, t. j. po dni času 
rezervovaného odletu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Vzhľadom na krátke lehoty na 
podávanie sťažností týkajúcich sa stratenej, 
poškodenej alebo zmeškanej batožiny by 
leteckí dopravcovia mali cestujúcim 
umožniť podať sťažnosť na formulári pre 
sťažnosti poskytnutom na letisku. Mohol 
by mať aj formu jednotnej správy 
o majetkových nezrovnalostiach (PIR).

(31) Vzhľadom na krátke lehoty na 
podávanie sťažností týkajúcich sa stratenej, 
poškodenej alebo zmeškanej batožiny by 
leteckí dopravcovia mali cestujúcim 
umožniť podať sťažnosť na formulári pre 
sťažnosti poskytnutom na letisku vo 
všetkých úradných jazykoch EÚ. Mohol 
by mať aj formu jednotnej správy 
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o majetkových nezrovnalostiach (PIR).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Je potrebné, aby s cieľom zohľadniť 
hospodársky vývoj boli peňažné limity 
uvedené v nariadení (ES) č. 2027/97 
zmenené tak, ako ich v roku 2009 
preskúmala Medzinárodná organizácia 
civilného letectva (ICAO) podľa článku 
24 ods. 2 Montrealského dohovoru.

(33) Je potrebné, aby s cieľom zohľadniť 
hospodársky vývoj boli peňažné limity 
uvedené v nariadení (ES) č. 2027/97 
zmenené prostredníctvom vykonávacieho 
aktu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„„organizátor“ znamená osobu v zmysle 
článku 2 ods. 2 smernice Rady 
90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku 
cestovných, dovolenkových a výletných 
služieb;

„„organizátor“ znamená osobu, ktorá 
balíky cestovných, dovolenkových 
a výletných služieb organizuje častejšie 
ako len príležitostne a predáva ich alebo 
ich ponúka na predaj priamo alebo 
prostredníctvom sprostredkovateľa;

Or. de

Odôvodnenie

V záujme lepšej zrozumiteľnosti a spokojnosti spotrebiteľov je lepšie zamedziť akýmkoľvek 
odkazom a namiesto toho jasne uviesť príslušné vymedzenia v tomto nariadení.
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) „odbavenie cestujúceho“ znamená 
registráciu na let prostredníctvom 
samotnej leteckej spoločnosti, alebo 
prostredníctvom odbavovacej spoločnosti, 
alebo vykonaním registrácie online;

Or. de

Odôvodnenie

V anglickom jazyku sa v článku 3 ods. 2 uvádza len „boarding“, zatiaľ čo v nemeckom jazyku 
ide o odbavenie. Je to mätúce s ohľadom na udaný čas 45 minút (ide o „check-in“ alebo 
o „boarding“ lietadla?).

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 „„osoba so zníženou pohyblivosťou“ 
znamená každú osobu vymedzenú 
v článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 
1107/2006 o právach zdravotne 
postihnutých osôb a osôb so zníženou 
pohyblivosťou v leteckej doprave;“

„„zdravotne postihnutá osoba“ alebo
„osoba so zníženou pohyblivosťou“ je 
každá osoba, ktorej pohyblivosť pri 
využívaní dopravy je znížená z dôvodu 
akéhokoľvek fyzického postihnutia 
(poškodenia orgánov zmyslového 
vnímania alebo pohybového ústrojenstva, 
trvalého alebo dočasného), duševného 
postihnutia alebo poškodenia alebo iného 
dôvodu postihnutia alebo v dôsledku veku, 
a ktorej situácia si vyžaduje primeranú 
pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré 
sú k dispozícii pre všetkých cestujúcich, 
jej potrebám;“
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Or. de

Odôvodnenie

V záujme lepšej zrozumiteľnosti a spokojnosti spotrebiteľov je lepšie zamedziť akýmkoľvek 
odkazom a namiesto toho jasne uviesť príslušné vymedzenia v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„m) „mimoriadne okolnosti“ znamenajú 
okolnosti, ktoré nepatria do obvyklého 
výkonu činnosti dotknutého leteckého 
dopravcu a vymykajú sa jeho účinnej 
kontrole z dôvodu povahy alebo pôvodu 
takejto okolnosti. Na účely tohto 
nariadenia mimoriadne okolnosti zahŕňajú 
okolnosti uvedené v prílohe;

„m) „mimoriadne okolnosti“ znamenajú 
okolnosti, ktoré nepatria do obvyklého 
výkonu činnosti dotknutého leteckého 
dopravcu a vymykajú sa jeho účinnej 
kontrole z dôvodu povahy alebo pôvodu 
takejto okolnosti. Na účely tohto 
nariadenia mimoriadne okolnosti zahŕňajú 
okrem iného okolnosti uvedené v prílohe;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) majú potvrdenú rezerváciu na predmetný 
let a s výnimkou prípadu zrušenia letu 
uvedeného v článku 5 a prípadu zmeny 
letového poriadku uvedenej v článku 6 sa 
dostavia na nástup do lietadla tak,

a) majú potvrdenú rezerváciu na predmetný 
let a s výnimkou prípadu zrušenia letu 
uvedeného v článku 5 a prípadu zmeny 
letového poriadku uvedenej v článku 6

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ako to stanovil letecký dopravca, 
organizátor alebo splnomocnený cestovný 
agent a v dobe uvedenej dopredu a písomne 
(vrátane elektronickými prostriedkami),

– a ukončili odbavenie vystavením 
palubného lístka, ako to stanovil letecký 
dopravca, organizátor alebo splnomocnený 
cestovný agent a v čase uvedenom dopredu 
a písomne (vrátane elektronickými 
prostriedkami),

Or. de

Odôvodnenie

Nie je jasné, čo sa myslí pod pojmom odbavenie. Prostredníctvom zmeny a nového 
navrhnutého vymedzenia pojmu „odbavenie“ sa má vyjasniť, že nie je myslený samotný 
nástup do lietadla (boarding).

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– najneskôr 45 minút pred plánovaným 
časom odletu; alebo

– ukončili odbavenie vystavením 
palubného lístka najneskôr 45 minút pred
plánovaným časom odletu;

Or. de

Odôvodnenie

Nie je jasné, čo sa myslí pod pojmom odbavenie. Prostredníctvom zmeny a nového 
navrhnutého vymedzenia pojmu „odbavenie“ sa má vyjasniť, že nie je myslený samotný 
nástup do lietadla (boarding).
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„6. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na 
cestujúcich prepravovaných podľa zmlúv v 
rámci balíka cestovných služieb, ale 
nedotýka sa práv cestujúcich podľa 
smernice Rady 90/314/EHS. Cestujúci je 
oprávnený uplatniť nároky podľa tohto 
nariadenia a smernice Rady 90/314/EHS, 
nesmie však vo vzťahu k tým istým 
skutočnostiam kumulovať práva podľa 
obidvoch právnych aktov, ak práva chránia 
rovnaké záujmy, alebo majú ten istý cieľ. 
Toto nariadenie sa nevzťahuje na prípady, 
keď je balík výletných služieb zrušený 
alebo mešká z iných dôvodov ako zrušenie 
alebo meškanie letu.“

„6. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na 
cestujúcich prepravovaných podľa zmlúv 
v rámci balíka cestovných služieb, ale 
nedotýka sa práv cestujúcich podľa 
smernice Rady 90/314/EHS. Cestujúci je 
oprávnený jednotlivo alebo súčasne 
uplatniť nároky podľa tohto nariadenia 
a smernice Rady 90/314/EHS, nesmie však 
vo vzťahu k tým istým skutočnostiam 
kumulovať práva podľa obidvoch právnych 
aktov, ak práva chránia rovnaké záujmy, 
alebo majú ten istý cieľ. Toto nariadenie sa 
nevzťahuje na prípady, keď je balík 
výletných služieb zrušený alebo mešká 
z iných dôvodov ako zrušenie alebo 
meškanie letu.“

Or. de

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Ak je cestujúcim proti ich vôli 
odmietnutý nástup do lietadla, 
prevádzkujúci letecký dopravca im ihneď
poskytne náhradu v súlade s článkom 7 a 
pomoc v súlade s článkom 8. Keď si 
cestujúci zvolí presmerovanie pri najbližšej 
príležitosti podľa článku 8 ods. 1 písm. b) 
a čas odletu je najmenej dve hodiny po 
pôvodnom čase odletu, prevádzkujúci 

„3. Ak je cestujúcim proti ich vôli 
odmietnutý nástup do lietadla na let tam 
alebo spiatočný let, prevádzkujúci letecký 
dopravca im čo možno najskôr poskytne 
náhradu v súlade s článkom 7 a pomoc 
v súlade s článkom 8. Keď si títo cestujúci 
zvolia presmerovanie pri najbližšej 
príležitosti podľa článku 8 ods. 1 písm. b), 
prevádzkujúci dopravca poskytne 
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dopravca poskytne cestujúcemu pomoc 
v súlade s článkom 9.“

cestujúcemu pomoc v súlade s článkom 9.“

Or. de

Odôvodnenie

Nemôže zohrávať úlohu, či cestujúci nastúpil na let tam alebo nie. Navyše to nemôže byť tak, 
že cestujúcemu sa poskytnú nápoje až od dvoch hodín meškania.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na 
spiatočné letenky, keď sa cestujúcemu 
odmietne nástup do lietadla na spiatočnej 
ceste z dôvodov, že nepoužil let na miesto, 
odkiaľ sa vracia, alebo nezaplatil na tento 
účel doplatok.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Spiatočný let sa nemôže odoprieť na základe nenastúpenia na let tam.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Keď cestujúci alebo sprostredkovateľ 
konajúci menom cestujúceho oznámi 
pravopisnú chybu v mene jedného alebo 
niekoľkých cestujúcich zahrnutých do tej 
istej prepravnej zmluvy, ktorá môže viesť 
k odmietnutiu nástupu do lietadla, letecký 

5. Keď cestujúci alebo sprostredkovateľ 
konajúci menom cestujúceho oznámi 
pravopisnú chybu v mene alebo titule
jedného alebo niekoľkých cestujúcich 
zahrnutých do tej istej prepravnej zmluvy, 
ktorá môže viesť k odmietnutiu nástupu do 
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dopravca túto chybu ihneď opraví, a to 
najneskôr 48 hodín pred odletom bez 
dodatočného poplatku cestujúceho alebo 
sprostredkovateľa, okrem prípadov, keď 
mu v tom bránia vnútroštátne alebo 
medzinárodné právne predpisy.

lietadla, letecký dopravca túto chybu ihneď 
opraví, a to najneskôr 48 hodín pred 
odletom bez dodatočného poplatku 
cestujúceho alebo sprostredkovateľa, 
okrem prípadov, keď mu v tom bránia 
vnútroštátne alebo medzinárodné právne 
predpisy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„b) prevádzkujúci letecký dopravca 
poskytne starostlivosť uvedenú v článku 9 
v prípade presmerovania, keď dôvodne 
očakávaný čas odletu letu je aspoň 2 
hodiny po odlete plánovanom pre zrušený 
let a“

„b) prevádzkujúci letecký dopravca 
poskytne starostlivosť uvedenú v článku 9 
v prípade presmerovania a“

Or. de

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„5. Na letiskách, ktorých ročná preprava je 
aspoň tri milióny cestujúcich najmenej po 
dobu troch za sebou idúcich rokov, riadiaci 
orgán letiska zabezpečí, aby letové činnosti 
letiska a jeho používateľov, najmä 
leteckých dopravcov a dodávateľov služieb 
pozemného odbavovania a pozemnej 

„5. Na letiskách EÚ, ktorých ročná 
preprava je aspoň tri milióny cestujúcich 
najmenej počas troch za sebou idúcich 
rokov, riadiaci orgán letiska zabezpečí, aby 
letové činnosti letiska a jeho používateľov, 
najmä leteckých dopravcov a dodávateľov 
služieb pozemného odbavovania 
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obsluhy lietadiel, boli koordinované 
pomocou náležitého plánu nepredvídaných 
udalostí so zreteľom na prípadné situácie 
viacerých zrušení a/alebo meškaní letov 
vedúcich k značnému počtu cestujúcich, 
ktorí zostanú bez pomoci na letisku, 
vrátane prípadov platobnej neschopnosti 
leteckej spoločnosti alebo zrušenia 
prevádzkového povolenia. Vypracuje sa 
plán pre nepredvídané udalosti, aby sa 
zabezpečili primerané informácie a pomoc 
pre cestujúcich, ktorí uviaznu na letisku. 
Riadiaci orgán letiska oznámi plán 
nepredvídaných udalostí a všetky jeho 
zmeny vnútroštátnemu orgánu 
presadzovania práva menovanému podľa 
článku 16. Na letiskách, ktoré nespĺňajú 
uvedenú podmienku minimálneho počtu 
cestujúcich, riadiaci orgán letiska vyvinie 
maximálne úsilie na koordináciu 
používateľov letiska a na pomoc a 
poskytovanie informácií cestujúcim, ktorí 
uviazli na letisku v takýchto situáciách.“

a pozemnej obsluhy lietadiel, boli 
koordinované pomocou náležitého plánu 
nepredvídaných udalostí so zreteľom na 
prípadné situácie viacerých zrušení a/alebo 
meškaní letov vedúcich k značnému počtu 
cestujúcich, ktorí zostanú bez pomoci na 
letisku, vrátane prípadov platobnej 
neschopnosti leteckej spoločnosti alebo 
zrušenia prevádzkového povolenia. 
Vypracuje sa plán pre nepredvídané 
udalosti, aby sa zabezpečili primerané 
informácie a pomoc pre cestujúcich, ktorí 
uviaznu na letisku. Riadiaci orgán letiska 
oznámi plán nepredvídaných udalostí 
a všetky jeho zmeny vnútroštátnemu 
orgánu presadzovania práva 
vymenovanému podľa článku 16. Na 
letiskách, ktoré nespĺňajú uvedenú 
podmienku minimálneho počtu 
cestujúcich, riadiaci orgán letiska vyvinie 
maximálne úsilie na koordináciu 
používateľov letiska a na pomoc 
a poskytovanie informácií cestujúcim, ktorí 
uviazli na letisku v takýchto situáciách.“

Or. de

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 1 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) ak meškanie je najmenej dve hodiny,
pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) 
a článku 9 ods. 2; a

i) pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 
písm. a) a článku 9 ods. 2; a

Or. de

Odôvodnenie

Nie je správne, že cestujúci musí čakať dve hodiny, kým dostane pohár vody.
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Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 1 – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) ak meškanie je najmenej päť hodín 
a zahŕňa jednu alebo niekoľko nocí, 
pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) 
a c); a

ii) ak meškanie je najmenej tri hodiny, 
pomoc uvedenú v článku 8 ods. 1.

Or. de

Odôvodnenie

Body ii) a iii) by mali mať vymenené poradie.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 1 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) ak meškanie je najmenej päť hodín, 
pomoc uvedenú v článku 8 ods. 1 písm. a).

iii) ak meškanie je najmenej tri hodiny 
a zahŕňa jednu alebo niekoľko nocí, 
pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) 
a c); a

Or. de

Odôvodnenie

Body ii) a iii) by mali mať vymenené poradie.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) päť alebo viac hodín po plánovanom 
čase príletu pre všetky cesty v rámci 
Spoločenstva a v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť do 3 500 km;

a) tri hodiny alebo viac hodín 
po plánovanom čase príletu pre všetky 
cesty v rámci EÚ vrátane zámorských 
departementov členských štátov
a v prípade ciest do/z tretích krajín na 
vzdialenosť do 3 500 km;

Or. de

Odôvodnenie

Maximálne trvanie by malo vychádzať z existujúcej judikatúry. Táto úprava by však mala 
platiť aj pre zámorské departementy patriace k EÚ.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) deväť alebo viac hodín po plánovanom 
čase príletu v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť od 3 500 do 6 000
km;

b) päť alebo viac hodín po plánovanom 
čase príletu v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť od 3 500 km;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) dvanásť alebo viac hodín po 
plánovanom čase príletu v prípade ciest 
do/z tretích krajín na vzdialenosť od 6 000 

vypúšťa sa
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km.

Or. de

Odôvodnenie

Mali by existovať maximálne dve rôzne kategórie.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odsek 2 sa takisto uplatňuje, keď 
prevádzkový letecký dopravca zmenil 
plánované časy odletu a príletu, čo 
spôsobilo meškanie v porovnaní s časom 
príletu podľa pôvodného letového 
poriadku, pokiaľ cestujúci nebol 
informovaný o zmene letového poriadku 
viac ako pätnásť dní pred pôvodne 
plánovaným časom odletu.

3. Odsek 2 sa takisto uplatňuje, keď 
prevádzkový letecký dopravca zmenil 
plánované časy odletu a príletu, čo 
spôsobilo meškanie alebo preloženie na 
skorší termín v porovnaní s časom príletu 
podľa pôvodného letového poriadku, 
pokiaľ cestujúci nebol informovaný 
o zmene letového poriadku viac ako 
pätnásť dní pred pôvodne plánovaným 
časom odletu.

Or. de

Odôvodnenie

Dôležité je aj preloženie letu na skorší termín, lebo ak sa neoznámi včas, mohlo by dôjsť 
k zmeškaniu letu.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Prevádzkujúci letecký dopravca nie je 
povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak 
môže preukázať, že meškanie alebo zmena 

4. Prevádzkujúci letecký dopravca nie je 
povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak 
môže písomne preukázať, že meškanie 
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letového poriadku sú spôsobené 
mimoriadnymi okolnosťami a že meškaniu 
alebo zmene letového poriadku sa nedalo 
zabrániť, ani keby sa prijali všetky 
primerané opatrenia. Tieto mimoriadne 
okolnosti možno uplatniť len v prípade, ak 
ovplyvňujú predmetný let alebo 
predchádzajúci let uskutočnený tým istým 
lietadlom.

alebo zmena letového poriadku sú 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami 
a že meškaniu alebo zmene letového 
poriadku sa nedalo zabrániť, ani keby sa 
prijali všetky primerané opatrenia. Tieto 
mimoriadne okolnosti možno uplatniť len 
v prípade, ak ovplyvňujú predmetný let 
alebo predchádzajúci let uskutočnený tým 
istým lietadlom. Cestujúci má pod 
hrozbou sankcií nárok na dostatočné 
informácie o týchto mimoriadnych 
okolnostiach.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. S výhradou bezpečnostných obmedzení, 
keď zdržanie na odbavovacej ploche 
prekročí jednu hodinu, prevádzkujúci 
letecký dopravca poskytne bezplatne 
prístup do hygienických zariadení 
a k pitnej vode, zabezpečí náležité 
vykurovanie alebo chladenie v kabíne pre 
cestujúcich a v prípade potreby zaistí, aby 
bola k dispozícii zodpovedajúca lekárska 
starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej 
ploche dosiahne maximálne päť hodín, 
lietadlo sa vráti k východu alebo inému 
vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde 
cestujúci môžu z lietadla vystúpiť a získať 
rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 
1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace 
s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou 
ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť 
miesto na odbavovacej ploche.“

5. S výhradou bezpečnostných obmedzení, 
keď zdržanie na odbavovacej ploche 
prekročí jednu hodinu, prevádzkujúci 
letecký dopravca poskytne bezplatne 
prístup do hygienických zariadení 
a k pitnej vode, zabezpečí náležité 
vykurovanie alebo chladenie v kabíne pre 
cestujúcich a v prípade potreby zaistí, aby 
bola k dispozícii zodpovedajúca lekárska 
starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej 
ploche dosiahne maximálne dve hodiny, 
lietadlo sa vráti k východu alebo inému 
vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde 
cestujúci môžu z lietadla vystúpiť a získať 
rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 
1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace 
s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou 
ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť 
miesto na odbavovacej ploche.“

Or. de
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Odôvodnenie

Nie je jasné, prečo by cestujúci mali v lietadle zostať až päť hodín, keď môžu čakať aj 
v tranzitnom priestore letiska.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6a – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania alebo zmeny letového 
poriadku predchádzajúceho letu, letecký 
dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje 
prípojný let, cestujúcemu poskytne:

1. Ak cestujúci zmešká prípojný let 
v dôsledku meškania, zrušenia alebo 
zmeny letového poriadku 
predchádzajúceho letu, letecký dopravca 
Spoločenstva, ktorý uskutočňuje prípojný 
let, cestujúcemu poskytne:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6a – odsek 1 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. 
a) a článku 9 ods. 2, pokiaľ sa doba 
čakania cestujúceho na spojenie predĺži 
najmenej o dve hodiny; a

i) pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 
písm. a) a článku 9 ods. 2; a

Or. de

Odôvodnenie

Nie je správne, že cestujúci musí čakať dve hodiny, kým dostane pohár vody.
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6a – odsek 1 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) keď plánovaný čas odletu 
alternatívneho letu alebo odchodu iného 
dopravného prostriedku ponúknutého 
podľa článku 8 je najmenej 5 hodín
po plánovanom čase odletu zmeškaného 
letu a meškanie zahŕňa jednu alebo viac 
nocí, pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 
písm. b) a c).

iii) keď plánovaný čas odletu 
alternatívneho letu alebo odchodu iného 
dopravného prostriedku ponúknutého 
podľa článku 8 je najmenej tri hodiny
po plánovanom čase odletu zmeškaného 
letu a meškanie zahŕňa jednu alebo viac 
nocí, pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 
písm. b) a c).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania predchádzajúceho 
prípojného letu, má právo, aby mu letecký 
dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje 
tento predchádzajúci let, poskytol náhradu 
podľa článku 6 ods. 2. Meškanie sa na 
tento účel vypočíta vzhľadom na 
plánovaný čas príletu na konečné miesto 
určenia.

2. Ak cestujúci zmešká prípojný let 
v dôsledku meškania, zrušenia alebo 
zmeny letového plánu predchádzajúceho 
prípojného letu, má právo, aby mu letecký 
dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje 
tento predchádzajúci let, poskytol náhradu 
podľa článku 6 ods. 2. Meškanie sa na 
tento účel vypočíta vzhľadom na 
plánovaný čas príletu na konečné miesto 
určenia.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno -a (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) V odseku 1 sa úvodná veta nahrádza 
takto:
„Keď sa uvádza odkaz na tento článok, 
cestujúci dostanú náhradu vo výške 
celkovej zaplatenej ceny letenky, 
maximálne však v tejto výške:“

Or. de

Odôvodnenie

Pre nízkonákladové letecké spoločnosti sú tieto sumy príliš vysoké. Ak by sa letenka, ktorá 
stála len 49 EUR, nahradila sumou 250 EUR, bolo by to nehospodárne. Preto by malo byť 
možné obmedziť nárok na cenu letenky, platia však maximálne uvedené sumy.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) V odseku 1 sa slovo „lety“ nahrádza 
slovom „cesty“.

a) V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza 
takto:
„a) 250 EUR v prípade všetkých letov 
v rámci EÚ vrátane zámorských 
departementov, ako aj letov do/z tretích 
krajín na vzdialenosť do 3 500 km alebo 
menej;“

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno aa (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) V odseku 1 sa písmeno b) nahrádza 
takto:
„b) 600 EUR v prípade všetkých letov do/z 
tretích krajín na vzdialenosť dlhšiu ako 
3 500 km;“

Or. de

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno ab (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) V odseku 1 sa písmeno c) vypúšťa.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Ak sa cestujúci rozhodol pokračovať v 
ceste podľa článku 8 ods. 1 písm. b), právo 
na náhradu môže vzniknúť len raz počas 
jeho cesty do konečného miesta určenia, aj 
keď by pri presmerovaní došlo k novému 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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zrušeniu letu alebo zmeškaniu spojenia.

Or. de

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Letecký dopravca môže dosiahnuť 
dobrovoľnú dohodu s cestujúcim, ktorá 
nahrádza ustanovenia o náhrade uvedené v 
odseku 1, pokiaľ sa táto dohoda potvrdí 
dokumentom, ktorý podpíše cestujúci 
a ktorý cestujúceho upozorňuje na jeho 
práva na náhradu podľa tohto nariadenia.“

5. Letecký dopravca môže dosiahnuť 
dobrovoľnú dohodu s cestujúcim, ktorá 
nahrádza ustanovenia o náhrade uvedené 
v odseku 1, pokiaľ sa táto dohoda potvrdí 
dokumentom, ktorý podpíše cestujúci 
a ktorý cestujúceho upozorňuje na jeho 
práva na náhradu podľa tohto nariadenia. 
Táto dohoda sa môže uzavrieť až po 
vzniku udalostí, z ktorých vyplývajú 
nároky.“

Or. de

Odôvodnenie

Inak by bolo možné, žeby cestujúci takýto dokument podpisovali vopred už pri rezervácii letu.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) - úhrada za časť alebo časti nevykonanej 
cesty a za časť alebo časti už vykonanej 
cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vo 
vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu 

a) – do siedmich dní od doručenia žiadosti 
cestujúceho prostriedkami uvedenými 
v článku 7 ods. 3 úhrada za časť alebo časti 
nevykonanej cesty a za časť alebo časti už 
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cestujúceho alebo prípadne v spojení s 
ním, do siedmich dní od doručenia 
žiadosti cestujúceho prostriedkami 
uvedenými v článku 7 ods. 3,

vykonanej cesty, ak let už naďalej neslúži 
účelu vo vzťahu k pôvodnému cestovnému 
plánu cestujúceho, alebo ak si to cestujúci 
želá, v spojení

Or. de

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– spiatočný let do prvého miesta odletu pri 
najbližšej príležitosti;

– so spiatočným letom, ktorý zariadi 
zodpovedný letecký dopravca, do prvého 
miesta odletu pri najbližšej príležitosti;

Or. de

Odôvodnenie

Tento let musí zariadiť zodpovedný letecký dopravca, nie je to úloha cestujúceho.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade, že si cestujúci vyberie 
možnosť uvedenú v odseku 1 písm. b), má 
za podmienky voľných miest právo na 
presmerovanie prostredníctvom iného 
leteckého dopravcu alebo iného druhu 
dopravy, pokiaľ prevádzkujúci letecký 
dopravca nemôže prepraviť cestujúceho 
vlastnou dopravou a včas, aby na konečné 
miesto určenia priletel do 12 hodín od 
plánovaného času príletu. Bez ohľadu na 

5. V prípade, že si cestujúci vyberie 
možnosť uvedenú v odseku 1 písm. b), má 
za podmienky voľných miest právo na 
presmerovanie prostredníctvom iného 
leteckého dopravcu alebo iného druhu 
dopravy, pokiaľ prevádzkujúci letecký 
dopravca nemôže prepraviť cestujúceho 
vlastnou dopravou a včas, aby na konečné 
miesto určenia priletel do troch hodín od 
plánovaného času príletu. Bez ohľadu na 
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článok 22 ods. 1 nariadenia (ES) 
č. 1008/2008 iný letecký dopravca alebo 
iný prevádzkovateľ dopravy nesmie 
zmluvnému dopravcovi účtovať cenu, 
ktorá vychádza za rámec priemernej ceny 
platenej v posledných troch mesiacoch jeho 
vlastnými cestujúcimi za rovnocenné 
dopravné služby.

článok 22 ods. 1 nariadenia (ES) 
č. 1008/2008 iný letecký dopravca alebo 
iný prevádzkovateľ dopravy nesmie 
zmluvnému dopravcovi účtovať cenu, 
ktorá vychádza za rámec priemernej ceny 
platenej v posledných troch mesiacoch jeho 
vlastnými cestujúcimi za rovnocenné 
dopravné služby.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno aa (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) Odsek 2 sa nahrádza takto:
2. Okrem toho sa cestujúcemu bezplatne 
ponúknu dva telefónne hovory, možnosť 
zasielania faxových správ alebo e-mailov.

Or. de

Odôvodnenie

Tým sa má prepracovať pôvodné znenie článku 9 ods. 2, ktoré nebolo predmetom revízie, 
v ktorom sa uvádza pojem „telexy“. Telexy sú v súčasnosti zastarané, a preto nerelevantné.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Ak prevádzkujúci letecký dopravca 
môže preukázať, že zrušenie a meškanie 
letu alebo zmena letového poriadku boli 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami 

„4. Ak prevádzkujúci letecký dopravca 
môže preukázať, že zrušenie a meškanie 
letu alebo zmena letového poriadku boli 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami 
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a zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene 
letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani 
keby sa prijali všetky primerané opatrenia, 
môže obmedziť náklady na ubytovanie 
stanovené podľa odseku 1 písm. b) na 100
EUR za jednu noc na cestujúceho a najviac 
na tri noci. Ak sa prevádzkujúci letecký 
dopravca rozhodne uplatniť toto 
obmedzenie, musí aj napriek tomu 
cestujúcim poskytnúť informácie o 
ubytovaní, ktoré je k dispozícii po troch
nociach, a to navyše k aj v tomto prípade 
platným povinnostiam týkajúcim sa 
informácií uvedených v článku 14.

a zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene 
letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani 
keby sa prijali všetky primerané opatrenia, 
môže obmedziť náklady na ubytovanie 
stanovené podľa odseku 1 písm. b) na 
150 EUR za jednu noc na cestujúceho 
a najviac na tri noci. Ak sa prevádzkujúci
letecký dopravca rozhodne uplatniť toto 
obmedzenie, musí aj napriek tomu 
cestujúcim poskytnúť informácie 
o ubytovaní, ktoré je k dispozícii po dvoch
nociach, a to navyše k aj v tomto prípade 
platným povinnostiam týkajúcim sa 
informácií uvedených v článku 14.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Povinnosť ponúknuť ubytovanie podľa 
odseku 1 písm. b) sa neuplatňuje, ak 
predmetný let je na vzdialenosť 250 km 
alebo kratšiu a jeho uskutočnenie sa 
plánuje lietadlom s maximálnou 
kapacitou 80 miest alebo menej, s 
výnimkou prípadu, keď ide o prípojný let. 
Keď sa prevádzkujúci letecký dopravca 
rozhodne uplatniť túto výnimku, poskytne 
cestujúcim aj v tomto prípade informácie 
o ubytovaní, ktoré je k dispozícii.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Nie je logické, prečo by malo záležať na vzdialenosti a veľkosti lietadla. Cestujúci nemôže 
ovplyvniť veľkosť lietadla. Aj krátky let sa môže skončiť v noci. Preto ešte nemusí cestujúci 
nocovať na lavičke.
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Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 9 – odsek 6 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak sa cestujúci rozhodne pre náhradu 
podľa článku 8 ods. 1 písm. a), keď sa 
nachádza na odletovom letisku svojej 
cesty, alebo si vyberie presmerovanie 
v neskoršom termíne podľa článku 8 ods. 1 
písm. c), nebude mať žiadne ďalšie práva 
na starostlivosť podľa článku 9 ods. 1, 
pokiaľ ide o príslušný let.“

6. Ak sa cestujúci rozhodne pre náhradu 
podľa článku 8 ods. 1 písm. a) alebo si 
vyberie presmerovanie v neskoršom 
termíne podľa článku 8 ods. 1 písm. c), 
nebude mať žiadne ďalšie práva 
na starostlivosť podľa článku 9 ods. 1, 
pokiaľ ide o príslušný let. Pokiaľ 
cestujúcemu dokázateľne vznikli na 
základe tohto rozhodnutia náklady na 
príchod na letisko a odchod z neho, musia 
sa cestujúcemu v plnej výške uhradiť tieto 
náklady na cestu k nevyužitému letu.“

Or. de

Odôvodnenie

Medzi tieto náklady patria náklady na cestu autobusom, vlakom alebo taxíkom a poplatky za 
parkovanie na letisku, keďže tie možno doložiť.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 9 – odsek 7 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Letecký dopravca môže starostlivosť 
prerušiť alebo zrušiť, keď by poskytnutie 
a vykonávanie starostlivosti očividne ešte 
viac oddialilo odlet.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Prevádzkujúci letecký dopravca 
neuplatňuje obmedzenia uvedené v článku 
9 ods. 4 a 5, ak cestujúci je osobou so 
zníženou pohyblivosťou alebo osobou, 
ktorá ho sprevádza, nesprevádzaným 
dieťaťom, tehotnou ženou alebo osobou, 
ktorá potrebuje osobitnú lekársku pomoc, 
za podmienky, že leteckému dopravcovi 
alebo jeho agentovi alebo organizátorovi 
bola oznámená konkrétna potreba pomoci 
najneskôr 48 hodín pred plánovaným 
časom odletu letu. Toto oznámenie sa 
považuje za pokrývajúce celú cestu 
a spiatočnú cestu, ak na obidve cesty bola 
zjednaná prepravná zmluva s tým istým 
leteckým dopravcom.“

„3. Prevádzkujúci letecký dopravca 
neuplatňuje obmedzenia uvedené v článku 
9 ods. 4 a 5, ak je cestujúci osobou so 
zníženou pohyblivosťou alebo osobou, 
ktorá ho sprevádza, nesprevádzaným 
dieťaťom, tehotnou ženou alebo osobou, 
ktorá potrebuje osobitnú lekársku pomoc.“

Or. de

Odôvodnenie

Oznámenie nemá zohrávať žiadnu úlohu, keďže na tieto skupiny ľudí by sa mala vždy 
vzťahovať osobitná ochrana.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11a (nový)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:
„Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, 
aby boli dotknuté práva cestujúcich na 
ďalšiu náhradu. Náhrada poskytnutá 
podľa tohto nariadenia sa od takej 
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náhrady nesmie odpočítať.“

Or. de

Odôvodnenie

V prípade pôvodnej úpravy existovali rôzne možnosti výkladu, to sa má odstrániť. 
V súčasnosti prebieha v tejto súvislosti konanie na Európskom súdnom dvore (vec: X 
ZR/111/12).

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípadoch, keď prevádzkujúci letecký 
dopravca platí náhradu, alebo plní iné 
povinnosti, ktoré sú mu uložené podľa 
tohto nariadenia, žiadne ustanovenie tohto 
nariadenia alebo vnútroštátnych právnych 
predpisov sa nemôže vykladať ako 
obmedzujúce jeho právo žiadať o náhradu 
za náklady vzniknuté podľa tohto 
nariadenia od akýchkoľvek tretích strán 
podieľajúcich sa na udalosti, ktorá 
spôsobila náhradu alebo iné povinnosti.“

V prípadoch, keď prevádzkujúci letecký 
dopravca platí náhradu, alebo plní iné 
povinnosti, ktoré sú mu uložené podľa 
tohto nariadenia, žiadne ustanovenie tohto 
nariadenia, vnútroštátnych právnych 
predpisov alebo všeobecných obchodných 
podmienok sa nemôže vykladať ako 
obmedzujúce jeho právo žiadať o náhradu 
nákladov vzniknutých podľa tohto 
nariadenia od akýchkoľvek tretích strán
podieľajúcich sa na udalosti, ktorá 
spôsobila náhradu alebo iné povinnosti.“

Or. de

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prevádzkujúci letecký dopravca, ktorý 
odmietol nástup do lietadla, alebo zrušil 

2. Prevádzkujúci letecký dopravca, ktorý 
odmietol nástup do lietadla, alebo zrušil 
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let, poskytne každému cestujúcemu, 
ktorého sa to týka, písomné informácie, 
ktoré obsahujú pravidlá náhrady a pomoci 
v súlade s týmto nariadením vrátane 
informácií o prípadných obmedzeniach 
podľa článku 9 ods. 4 a 5. Rovnocenné 
oznámenie poskytne aj každému 
cestujúcemu, ktorého let má meškanie, 
alebo sa mu zmenil letový poriadok 
najmenej o dve hodiny. Cestujúcim sa 
v písomnej forme poskytnú aj kontaktné 
údaje príslušných orgánov na vybavovanie 
sťažností menovaných podľa článku 16a.

let, bezodkladne poskytne každému 
cestujúcemu, ktorého sa to týka, písomné 
informácie, ktoré obsahujú pravidlá 
náhrady a pomoci v súlade s týmto 
nariadením vrátane informácií 
o prípadných obmedzeniach podľa článku 
9 ods. 4 a 5, ako aj výslovné upozornenie 
na prekluzívnu lehotu uvedenú v článku 
16a ods. 2 na uplatnenie nároku. 
Rovnocenné oznámenie poskytne aj 
každému cestujúcemu, ktorého let má 
meškanie, alebo sa mu zmenil letový 
poriadok najmenej o dve hodiny. 
Cestujúcim sa v písomnej forme poskytnú 
aj kontaktné údaje príslušných orgánov na 
vybavovanie sťažností vymenovaných
podľa článku 16a a vnútroštátnych 
orgánov presadzovania práva.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade zrušenia alebo meškania letu 
pri odlete musí prevádzkujúci letecký 
dopravca čo najskôr informovať 
cestujúcich o situácii, a v každom prípade 
najneskôr do 30 minút po plánovanom 
čase odletu, a o odhadovanom čase odletu, 
a to ihneď, ako sú tieto informácie 
k dispozícii, za predpokladu, že letecký 
dopravca dostal kontaktné údaje 
cestujúceho v súlade s odsekmi 6 a 7, 
pokiaľ letenka bola získaná pomocou 
sprostredkovateľa.

5. V prípade zrušenia alebo meškania letu 
pri odlete musí prevádzkujúci letecký 
dopravca čo najskôr informovať 
cestujúcich o situácii, a v každom prípade 
najneskôr do 30 minút pred plánovaným 
časom odletu, a o odhadovanom čase 
odletu, a to ihneď, ako sú tieto informácie 
k dispozícii.

Or. de
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Odôvodnenie

Keď sa cestujúci informujú až 30 minút po plánovanom čase odletu, sedia neinformovaní už 
jednu hodinu (čas nástupu do lietadla – boarding time) na odletovej bráne (gate). Informácie 
sa musia poskytnúť skôr. Cestujúci sa musia informovať na mieste, nie cez kontaktné údaje. 
Nie každý cestujúci poskytol tieto údaje, nie je to jeho povinnosť. Navyše niektorí cestujúci už 
vypli svoje mobilné telefóny, možno aj z dôvodu v podstate začínajúceho nástupu.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak cestujúci nezískal letenku priamo od 
prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ale
od sprostredkovateľa so sídlom v Únii, 
tento sprostredkovateľ poskytne kontaktné 
údaje cestujúceho leteckému dopravcovi za 
podmienky, že cestujúci dal na to výslovné 
a písomné povolenie. Toto povolenie sa 
môže udeliť iba na základe slobodnej 
voľby (opt-in). Letecký dopravca môže 
tieto kontaktné údaje použiť výlučne na 
účel plnenia informačnej povinnosti podľa 
tohto článku a nie na účely predaja 
a kontaktné údaje vymaže do 72 hodín po 
splnení prepravnej zmluvy. Spracovanie 
týchto údajov, prístup k nim a ich 
ukladanie sa uskutočňuje v súlade 
so smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb 
pri spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov.

6. Ak cestujúci nezískal letenku priamo od 
prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ale
od sprostredkovateľa so sídlom v Únii, 
tento sprostredkovateľ poskytne kontaktné 
údaje cestujúceho leteckému dopravcovi za 
podmienky, že cestujúci dal na to výslovné 
a písomné povolenie. Toto povolenie sa 
môže udeliť iba na základe slobodnej 
voľby (opt-in). Letecký dopravca môže 
tieto kontaktné údaje použiť výlučne na 
účel plnenia informačnej povinnosti podľa 
tohto nariadenia a nie na účely predaja 
a kontaktné údaje vymaže do siedmich dní
po splnení prepravnej zmluvy. Spracovanie 
týchto údajov, prístup k nim a ich 
ukladanie sa uskutočňuje v súlade 
so smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb 
pri spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
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Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16a – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Leteckí dopravcovia poskytnú v čase 
rezervácie cestujúcim informácie 
o postupoch vybavovania ich nárokov 
a sťažností, pokiaľ ide o práva stanovené 
v tomto nariadení, a o príslušných 
kontaktných adresách, na ktorých môžu 
cestujúci predkladať nároky a podávať 
sťažnosti, a to aj elektronickými 
prostriedkami zasielania. Letecký dopravca 
informuje cestujúcich tiež o príslušnom 
orgáne alebo orgánoch pre vybavovanie 
sťažností cestujúcich.

1. Leteckí dopravcovia poskytnú v čase 
rezervácie cestujúcim informácie 
o postupoch vybavovania ich nárokov 
a sťažností, pokiaľ ide o práva stanovené 
v tomto nariadení, a o príslušných 
kontaktných adresách, na ktorých môžu 
cestujúci predkladať nároky a podávať 
sťažnosti, a to aj elektronickými 
prostriedkami zasielania. Letecký dopravca 
informuje cestujúcich tiež o príslušnom 
orgáne alebo orgánoch pre vybavovanie 
sťažností cestujúcich a o prekluzívnej 
lehote stanovenej v článku 16a ods. 2 na 
uplatnenie nároku.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak chce cestujúci podať sťažnosť 
leteckému dopravcovi ohľadne svojich 
práv na základe tohto nariadenia, predloží 
ju do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa let 
uskutočnil, alebo sa podľa letového 
poriadku mal uskutočniť. Dopravca 
potvrdí cestujúcemu prijatie sťažnosti do 7 
dní od jej doručenia. Dopravca do dvoch 
mesiacov od doručenia sťažnosti poskytne 
cestujúcemu úplnú odpoveď.

2. Ak chce cestujúci uplatniť nárok alebo
podať sťažnosť leteckému dopravcovi 
v súvislosti s právami stanovenými v tomto 
nariadení, predloží to písomne alebo 
v elektronickej forme do troch mesiacov 
odo dňa rezervovaného času odletu. 
Dopravca potvrdí cestujúcemu prijatie 
nároku alebo sťažnosti do siedmich dní od 
jeho/jej doručenia. Dopravca do dvoch 
mesiacov od doručenia nároku alebo
sťažnosti poskytne cestujúcemu úplnú 
odpoveď.

Or. de
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Odôvodnenie

Tu sa miešajú nárok a sťažnosť. Oficiálna sťažnosť sa vykoná podľa odseku 4 až vtedy, keď sa 
cestujúci v danej veci obráti na uvedený orgán, aby podal sťažnosť na odpoveď leteckého
dopravcu.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6a – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Občianskoprávny nárok sa premlčí, 
keď sa neuplatní pred súdom do dvoch 
rokov po jeho vzniku. Členské štáty 
zabezpečia, aby sa stranám, ktoré sa 
v snahe o urovnanie sporu rozhodli pre 
konania pred vnútroštátnymi orgánmi 
presadzovania práva alebo pre postupy 
alternatívneho riešenia sporov v zmysle 
smernice 2013/11/EÚ z 21. mája 2013, 
ktorých výsledok nie je záväzný, následne 
nebránilo v začatí súdneho konania 
v súvislosti s daným sporom v dôsledku 
uplynutia premlčacích alebo 
prekluzívnych lehôt počas týchto konaní. 
Tým nie sú dotknuté ustanovenia 
o premlčaní alebo preklúzii ustanovené 
v medzinárodných dohodách, ktorých 
zmluvnými stranami sú členské štáty.

Or. de

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia jednotných podmienok a zjednodušenia postupu pre spotrebiteľov by 
mali v tejto oblasti platiť jednotné pravidlá. Obsah tohto odseku je totožný s nedávno priatou 
smernicou o alternatívnom riešení sporov.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
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Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý členský štát v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi EÚ 
a vnútroštátnymi právnymi predpismi 
menuje vnútroštátny orgán alebo orgány 
zodpovedné za mimosúdne riešenie sporov 
medzi leteckými dopravcami a cestujúcimi, 
pokiaľ ide o práva, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie.

3. Každý členský štát v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi EÚ 
a vnútroštátnymi právnymi predpismi 
vymenuje vnútroštátny orgán alebo orgány 
zodpovedné za mimosúdne riešenie sporov 
medzi leteckými dopravcami a cestujúcimi 
(nárok), pokiaľ ide o práva, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Menovaný orgán do 7 dní od doručenia 
sťažnosti potvrdí jej prijatie a kópiu zašle 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu 
presadzovania práva. Lehota na 
poskytnutie konečnej odpovede 
sťažovateľovi nesmie byť dlhšia ako tri 
mesiace od jej doručenia. Kópia konečnej 
odpovede sa poskytne aj vnútroštátnemu 
orgánu presadzovania práva.

5. Vymenovaný orgán do siedmich dní od 
doručenia sťažnosti potvrdí jej prijatie 
a kópiu zašle príslušnému vnútroštátnemu 
orgánu presadzovania práva. Lehota na 
poskytnutie konečnej odpovede 
sťažovateľovi nesmie byť v žiadnom 
prípade dlhšia ako 90 kalendárnych dní od 
jej doručenia. Kópia konečnej odpovede sa 
poskytne aj vnútroštátnemu orgánu 
presadzovania práva.

Or. de

Odôvodnenie

Malo by to byť totožné so smernicou 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení sporov.
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Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16a – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Bez ohľadu na uvedené vnútroštátne 
orgány presadzovania práva má cestujúci 
právo na súdne konanie pred občianskym 
súdom.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16b – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia na žiadosť členského štátu 
alebo z vlastnej iniciatívy preskúma 
prípady, keď sa vyskytnú rozdiely 
v uplatňovaní a presadzovaní akýchkoľvek 
ustanovení tohto nariadenia, a najmä 
týkajúce sa výkladu mimoriadnych 
okolností; a objasní ustanovenia nariadenia 
s cieľom podporiť spoločný prístup. 
Komisia môže na tento účel prijať 
odporúčanie po porade s výborom 
uvedeným v článku 16c.

4. Komisia na žiadosť členského štátu 
alebo z vlastnej iniciatívy preskúma 
prípady, keď sa vyskytnú rozdiely 
v uplatňovaní a presadzovaní akýchkoľvek 
ustanovení tohto nariadenia, a najmä 
týkajúce sa výkladu mimoriadnych 
okolností; a objasní ustanovenia nariadenia 
prostredníctvom delegovaného aktu 
príslušným doplnením prílohy I s cieľom 
podporiť spoločný prístup. Komisia môže 
na tento účel prijať odporúčanie po porade 
s výborom uvedeným v článku 16c.

Or. de

Odôvodnenie

Tu sa musí postupovať prostredníctvom delegovaného aktu. Tento zoznam aj tak nie je 
vyčerpávajúci. Následky pre spotrebiteľov/cestujúcich sú významné.
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Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Letecký dopravca Spoločenstva 
poskytne na letisku formulár sťažnosti, 
ktorý cestujúcemu umožní bezodkladne 
podať sťažnosť týkajúcu sa poškodenej 
alebo zmeškanej batožiny. Tento formulár 
sťažnosti, ktorý môže mať formu správy 
o majetkových nezrovnalostiach (PIR), 
prijíma letecký dopravca na letisku ako 
sťažnosť podľa článku 31 ods. 2 
Montrealského dohovoru. Táto možnosť sa
nemá vplyv na práva cestujúceho podať 
sťažnosť inými prostriedkami v lehotách 
stanovených v Montrealskom dohovore.“

„2. Letecký dopravca Spoločenstva 
poskytne na letisku formulár sťažnosti vo 
všetkých úradných jazykoch EÚ, ktorý 
cestujúcemu umožní bezodkladne podať 
sťažnosť týkajúcu sa poškodenej alebo 
zmeškanej batožiny. Tento formulár 
sťažnosti, ktorý môže mať formu správy 
o majetkových nezrovnalostiach (PIR), 
prijíma letecký dopravca na letisku ako
sťažnosť podľa článku 31 ods. 2 
Montrealského dohovoru. Táto možnosť 
nemá vplyv na práva cestujúceho podať 
sťažnosť inými prostriedkami v lehotách 
stanovených v Montrealskom dohovore.“

Or. de

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 
preddavok na každého cestujúceho 
v prípade jeho smrti nesmie byť menší než 
ekvivalent 18 096 SDR v eurách. Komisii 
sa udeľuje právomoc prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkom 6c 
upraviť túto sumu s prihliadnutím na 
rozhodnutie Medzinárodnej organizácie 
civilného letectva podľa článku 24 ods. 2 
Montrealského dohovoru. Každou úpravou 
vyššie uvedenej sumy sa zmení aj 

„2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 
preddavok na každého cestujúceho 
v prípade jeho smrti nesmie byť menší než 
20 000 EUR. Komisii sa udeľuje právomoc 
prostredníctvom delegovaných aktov 
v súlade s článkom 6c upraviť túto sumu 
s prihliadnutím na rozhodnutie 
Medzinárodnej organizácie civilného 
letectva podľa článku 24 ods. 2 
Montrealského dohovoru. Každou úpravou 
vyššie uvedenej sumy sa zmení aj 
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zodpovedajúca suma v prílohe.“ zodpovedajúca suma v prílohe.“

Or. de

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
prenáša na Komisiu na základe podmienok 
stanovených v tomto článku.

1. Právomoc prijímať delegované akty 
stanovená vo všetkých týchto 
nariadeniach sa prenáša na Komisiu na 
základe podmienok stanovených v tomto 
článku.

Or. de

Odôvodnenie

Článok 6c by mal platiť pre obidve nariadenia: nariadenia (ES) č. 261/2004 a 2027/97.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zatiaľ čo leteckí dopravcovia môžu 
neobmedzene komerčne stanovovať 
podmienky týkajúce sa prepravy povolenej 
batožiny, musia jasne uviesť, pri rezervácii
a pri odbavovacích pultoch (vrátane 
samoobslužných odbavovacích strojov), 
maximálnu povolenú batožinu, ktorú si 
cestujúci môžu vziať so sebou do lietadla, a 
ktorú si môžu uložiť do nákladného 
priestoru pri každom lete, ktorá je v cene 
letenky, vrátane akýchkoľvek obmedzení 

1. Zatiaľ čo leteckí dopravcovia môžu 
neobmedzene komerčne stanovovať 
podmienky týkajúce sa prepravy povolenej 
batožiny, musia jasne uviesť, pri začatí 
každého procesu rezervácie a pri 
odbavovacích pultoch (vrátane 
samoobslužných odbavovacích strojov), 
maximálnu povolenú batožinu, ktorú si 
cestujúci môžu vziať so sebou do lietadla, 
a ktorú si môžu uložiť do nákladného 
priestoru pri každom lete, ktorá je v cene 
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týkajúcich sa počtu predmetov, ktoré by sa 
uplatnili v rámci danej povolenej batožiny. 
V prípade, že sa uplatňujú dodatočné 
poplatky za prepravu batožiny, leteckí 
dopravcovia musia jasne uviesť 
podrobnosti týkajúce sa týchto poplatkov 
pri rezervácii a na požiadanie na letisku.

letenky, vrátane akýchkoľvek obmedzení 
týkajúcich sa počtu predmetov, ktoré by sa 
uplatnili v rámci danej povolenej batožiny. 
V prípade, že sa uplatňujú dodatočné 
poplatky za prepravu batožiny, leteckí 
dopravcovia musia jasne uviesť 
podrobnosti týkajúce sa týchto poplatkov 
pri začatí procesu rezervácie a na 
požiadanie na letisku. Ďalšie poplatky sa 
musia jasne a transparentne oznámiť 
a musí ich byť možné zaplatiť pomocou 
samotného postupu rezervácie cesty bez 
ohľadu na spôsob rezervácie. Táto 
povinnosť sa vzťahuje aj na 
poskytovateľov, ktorí letecké služby 
ponúkajú v mene leteckých dopravcov. 
Ďalšie poplatky sú súčasťou celkovej ceny 
letenky.

Or. de

Odôvodnenie

Ako sa zaviedlo už prostredníctvom nariadenia 1008/2008, opäť sa tu zdôrazňuje povinnosť 
cenovej transparentnosti pri začatí procesu rezervácie. Táto povinnosť sa musí pritom 
vzťahovať na všetkých poskytovateľov, napr. aj cestovné kancelárie, internetové cestovné 
portály alebo sprostredkovateľov.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6d – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Veľkosť príručnej batožiny je 
najmenej 55 cm x 40 cm x 20 cm a jej 
hmotnosť je minimálne 6 kg.

Or. de

Odôvodnenie

Uvedené hodnoty sú najmenšie hodnoty v súčasnosti pôsobiacich leteckých dopravcov. 
Pomocou týchto minimálnych hodnôt sa má zamedziť, aby sa v budúcnosti nezaviedli ďalšie 
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poplatky za príručnú batožinu od minimálnej veľkosti.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6d – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V prípade, že príručná batožina sa 
pred nástupom do lietadla alebo odletom 
lietadla preloží z lietadla do batožinového 
priestoru, musí sa táto príručná batožina 
odovzdať cestujúcemu pri vystúpení 
z lietadla.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Letecký dopravca Spoločenstva povolí
cestujúcemu prepravovať hudobný nástroj 
v kabíne lietadla pre cestujúcich za 
podmienky dodržania príslušných 
bezpečnostných predpisov a technických 
špecifikácií a obmedzení predmetného 
lietadla. Hudobné nástroje sa prijímajú na 
prepravu v kabíne lietadla za podmienky, 
že sa môžu bezpečne uložiť vo vhodnom 
batožinovom priestore v kabíne alebo pod 
príslušným sedadlom cestujúceho. Letecký 
dopravca môže rozhodnúť, že hudobný 
nástroj je súčasťou maximálne povolenej 
príručnej batožiny a neprepravuje sa 
navyše k nej.

1. Letecký dopravca Spoločenstva môže
cestujúcemu povoliť prepravovať hudobný 
nástroj v kabíne lietadla pre cestujúcich za 
podmienky dodržania príslušných 
bezpečnostných predpisov a technických 
špecifikácií a obmedzení predmetného 
lietadla. Hudobné nástroje sa prijímajú na 
prepravu v kabíne lietadla za podmienky, 
že sa môžu bezpečne uložiť vo vhodnom 
batožinovom priestore v kabíne alebo pod 
príslušným sedadlom cestujúceho. Letecký 
dopravca môže rozhodnúť, že hudobný 
nástroj je súčasťou maximálne povolenej 
príručnej batožiny a neprepravuje sa 
navyše k nej.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6e – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak je hudobný nástroj príliš veľký pre
bezpečné uloženie vo vhodnom 
batožinovom priestore v kabíne alebo pod 
príslušným sedadlom cestujúceho, letecký 
dopravca môže požadovať zaplatenie 
tarifnej ceny druhej letenky, keď sa tento 
hudobný nástroj prepravuje ako príručná 
batožina na druhom sedadle. Ak je druhé 
sedadlo predané, letecký dopravca vyvinie 
primerané úsilie, aby sa dotyčný cestujúci 
a hudobný nástroj umiestnili na sedadlá 
vedľa seba. Hudobné nástroje sa 
prepravujú vo vykurovanom batožinovom 
priestore lietadla, ak je k dispozícii a ak je 
potrebný, za podmienky dodržania 
príslušných bezpečnostných predpisov, 
priestorových obmedzení a technických 
špecifikácií dotknutého lietadla. Letecký 
dopravca vo svojich podmienkach jasne 
uvedie, na základe čoho sa budú hudobné
nástroje prepravovať, a uplatniteľné 
poplatky.“

2. Ak je hudobný nástroj príliš veľký na
bezpečné uloženie vo vhodnom 
batožinovom priestore v kabíne alebo pod 
príslušným sedadlom cestujúceho, letecký 
dopravca môže požadovať zaplatenie 
tarifnej ceny druhej letenky, ktorá musí 
byť oslobodená od letiskových poplatkov,
keď sa tento hudobný nástroj prepravuje 
ako príručná batožina na druhom sedadle. 
Ak je druhé sedadlo predané, letecký 
dopravca vyvinie primerané úsilie, aby sa 
dotyčný cestujúci a hudobný nástroj 
umiestnili na sedadlá vedľa seba. Hudobné 
nástroje sa prepravujú vo vykurovanom 
batožinovom priestore lietadla, ak je 
k dispozícii a ak je potrebný, za podmienky 
dodržania príslušných bezpečnostných 
predpisov, priestorových obmedzení 
a technických špecifikácií dotknutého 
lietadla. Leteckí dopravcovia tieto nástroje 
osobitne označia s cieľom zabezpečiť, aby 
sa s nimi zaobchádzalo s primeranou 
starostlivosťou. Letecký dopravca 
vo svojich podmienkach jasne uvedie, na 
základe čoho sa budú hudobné nástroje 
prepravovať, a uplatniteľné poplatky.“

Or. de

Odôvodnenie

Keď sa pre nástroj musí zakúpiť ďalšie miesto na sedenie, musí sa oslobodiť od súvisiacich 
poplatkov, prinajmenšom však od letiskových poplatkov.
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Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie. Vzťahuje sa na všetky lety a cesty, 
ktorých rezervovaný čas odletu je 
naplánovaný od 00.00 hod. tohto dňa.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Za mimoriadne okolnosti sa považujú 
tieto:

1. Za vždy záväzné mimoriadne okolnosti 
sa považujú tieto:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha I – odsek 1 – poradie od 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii.
i.
iv.
ii.
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v.
vi.
vii.

Or. de

Odôvodnenie

Poradie musí byť podľa dôležitosti príčin.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – odsek 1 – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii. technické problémy, ktoré nepatria do 
obvyklej letovej prevádzky lietadla, napr. 
zistenie chyby počas predmetnej letovej 
prevádzky, ktorá bráni bežnému 
pokračovaniu letovej činnosti; alebo skrytá 
výrobná chyba odhalená výrobcom alebo 
príslušným orgánom, ktorá rušivo zasahuje 
do letovej bezpečnosti;

ii. technické problémy, ktoré nepatria do 
obvyklej letovej prevádzky lietadla, napr. 
zistenie chyby počas predmetnej letovej 
prevádzky, ktorá bráni bežnému 
pokračovaniu letovej činnosti; a skrytá 
výrobná chyba odhalená výrobcom alebo 
príslušným orgánom, ktorá rušivo zasahuje 
do letovej bezpečnosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – odsek 1 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii. bezpečnostné riziká a sabotážne alebo 
teroristické činy, ktoré znemožňujú 
bezpečnú letovú prevádzku;

iii. vojna, politické nepokoje a násilnosti, 
bezpečnostné riziká a sabotážne alebo 
teroristické činy, ktoré znemožňujú 
bezpečnú letovú prevádzku;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – odsek 1 – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv. zdravotné riziká ohrozujúce život alebo 
núdzové zdravotné situácie, ktoré si 
vyžadujú prerušenie alebo odklon 
dotyčného letu;

iv. zdravotné riziká alebo núdzové 
zdravotné situácie, ktoré si vyžadujú 
prerušenie alebo odklon dotyčného letu;

Or. de

Odôvodnenie

Nie je jasné, kto má posúdiť, kedy zdravotné riziko ohrozuje život.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – odsek 1 – bod vii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii. pracovné spory u prevádzkujúceho 
leteckého dopravcu alebo dôležitých 
poskytovateľov služieb, ako sú letiská 
a poskytovatelia letových navigačných 
služieb.

vii. pracovné spory u dôležitých 
poskytovateľov služieb, ako sú letiská 
a poskytovatelia letových navigačných 
služieb;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Príloha 1
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Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – odsek 1 – bod iiia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia. pracovné spory u prevádzkujúceho 
leteckého dopravcu;

Or. de

Odôvodnenie

Pracovné spory u prevádzkujúceho leteckého dopravcu sú zvládnuteľné a odvrátiteľné, 
a preto sa nemôžu považovať za zbavujúce viny. Situácia je iná v prípade pracovných sporov 
u iných spoločností.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha I – odsek 2 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i. technické problémy, ktoré patria do 
bežnej prevádzky lietadla, napr. problém 
zistený počas štandardnej údržby alebo 
počas predletovej kontroly lietadla, alebo 
ktoré vzniknú z dôvodu nesprávneho 
vykonania takejto údržby alebo predletovej 
kontroly; a

i. technické problémy, ktoré patria do 
bežnej prevádzky lietadla, napr. problém,
ktorý sa mal zistiť počas štandardnej 
údržby alebo počas predletovej kontroly 
lietadla, alebo ktoré vzniknú z dôvodu 
nesprávneho vykonania takejto údržby 
alebo predletovej kontroly; a

Or. de

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Príloha 2 – odsek 2
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Príloha 2 – nadpis 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nie sú žiadne finančné limity týkajúce sa 
zodpovednosti za zranenie alebo smrť 

Nie sú žiadne finančné limity týkajúce sa 
zodpovednosti za zranenie alebo smrť 
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cestujúceho spôsobené nehodou na palube 
lietadla alebo počas akýchkoľvek činností 
nástupu do lietadla a výstupu z lietadla. V 
prípade škôd do výšky 113 100 SDR 
(približná čiastka v miestnej mene)
nemôže dopravca vylúčiť alebo obmedziť 
svoju zodpovednosť. Nad túto čiastku nie 
je letecký dopravca zodpovedný, ak 
preukáže, že škoda nebola spôsobená jeho 
nedbalosťou alebo inou chybou, alebo že 
bola spôsobená výlučne nedbalosťou alebo 
chybou tretej strany.

cestujúceho spôsobené nehodou na palube 
lietadla alebo počas akýchkoľvek činností 
nástupu do lietadla a výstupu z lietadla. 
V prípade škôd do výšky 130 000 EUR 
nemôže dopravca vylúčiť alebo obmedziť 
svoju zodpovednosť. Nad túto sumu nie je 
letecký dopravca zodpovedný, ak 
preukáže, že škoda nebola spôsobená jeho
nedbalosťou alebo inou chybou, alebo že 
bola spôsobená výlučne nedbalosťou alebo 
chybou tretej strany.

Or. de

Odôvodnenie

Toto je nariadenie EÚ. Nemusí sa tu ako menová jednotka nutne používať zvláštne právo 
čerpania. Pre spotrebiteľov sú zaokrúhlené sumy v eurách najzrozumiteľnejšie. Výšku možno 
upraviť prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Príloha 2 – odsek 3
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Príloha 2 – nadpis 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je cestujúci usmrtený alebo zranený, 
letecký dopravca musí do 15 dní od 
identifikácie osoby oprávnenej na náhradu 
vyplatiť preddavok, aby boli zabezpečené 
bezprostredné ekonomické potreby. V 
prípade smrti nesmie byť tento preddavok 
nižší než 18 096 SDR (približná čiastka 
v miestnej mene).

Ak je cestujúci usmrtený alebo zranený, 
letecký dopravca musí do 15 dní od 
identifikácie osoby oprávnenej na náhradu 
vyplatiť preddavok, aby boli zabezpečené 
bezprostredné ekonomické potreby. 
V prípade smrti nesmie byť tento 
preddavok nižší než 21 000 EUR.

Or. de

Odôvodnenie

Toto je nariadenie EÚ. Nemusí sa tu ako menová jednotka nutne používať zvláštne právo 
čerpania. Pre spotrebiteľov sú zaokrúhlené sumy v eurách najzrozumiteľnejšie. Výšku možno 
upraviť prostredníctvom delegovaných aktov.
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Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Príloha 2 – odsek 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Príloha 2 – nadpis 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade meškania pri preprave 
cestujúcich je letecký dopravca 
zodpovedný za škody, pokiaľ neuskutočnil 
všetky náležité opatrenia, aby sa škode 
vyhol, alebo pokiaľ nebolo možné také 
opatrenia uskutočniť. Zodpovednosť za 
meškanie cestujúcich je obmedzená na 4 
694 SDR (približná čiastka v miestnej 
mene).

V prípade meškania pri preprave 
cestujúcich je letecký dopravca 
zodpovedný za škody, pokiaľ neuskutočnil 
všetky náležité opatrenia, aby sa škode 
vyhol, alebo pokiaľ nebolo možné také 
opatrenia uskutočniť. Zodpovednosť za 
meškanie cestujúcich je obmedzená na 
5 200 EUR.

Or. de

Odôvodnenie

Toto je nariadenie EÚ. Nemusí sa tu ako menová jednotka nutne používať zvláštne právo 
čerpania. Pre spotrebiteľov sú zaokrúhlené sumy v eurách najzrozumiteľnejšie. Výšku možno 
upraviť prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Príloha 2 – odsek 5
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Príloha 2 – nadpis 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade straty, poškodenia alebo 
meškania batožiny je letecký dopravca 
zodpovedný za škodu do výšky 1 113 SDR 
(približná čiastka v miestnej mene); limit 
náhrady sa uplatňuje za cestujúceho a nie 
za jeden kus zapísanej batožiny, pokiaľ 
medzi dopravcom a cestujúcim nebol 
dohodnutý vyšší limit osobitným 
vyhlásením o záujme. Letecký dopravca 
nie je zodpovedný za poškodenú alebo 
stratenú batožinu, ak je škoda alebo strata 

Batožina sa po 15 dňoch považuje za 
stratenú. V prípade straty, poškodenia 
alebo meškania batožiny je letecký 
dopravca zodpovedný za škodu do výšky 
1 300 EUR; limit náhrady sa uplatňuje za 
cestujúceho a nie za jeden kus zapísanej 
batožiny, pokiaľ medzi dopravcom 
a cestujúcim nebol dohodnutý vyšší limit 
osobitným vyhlásením o záujme. Letecký 
dopravca nie je zodpovedný za poškodenú 
alebo stratenú batožinu, ak je škoda alebo 
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spôsobená samotnou kvalitou alebo chybou 
batožiny. Letecký dopravca nie je 
zodpovedný za zmeškanú batožinu, ak 
prijal všetky primerané opatrenia, aby 
zabránil škode vyplývajúcej z meškania 
batožiny, alebo ak nebolo možné takéto 
opatrenia prijať. V prípade príručnej
batožiny vrátane osobných vecí je letecká 
spoločnosť zodpovedná iba v prípade, keď 
škoda vznikla jej chybou.

strata spôsobená samotnou kvalitou alebo 
chybou batožiny. Letecký dopravca nie je 
zodpovedný za zmeškanú batožinu, ak 
prijal všetky primerané opatrenia, aby 
zabránil škode vyplývajúcej z meškania 
batožiny, alebo ak nebolo možné takéto 
opatrenia prijať. V prípade príručnej 
batožiny vrátane osobných vecí je letecká 
spoločnosť zodpovedná iba v prípade, keď 
škoda vznikla jej chybou.

Or. de

Odôvodnenie

Toto je nariadenie EÚ. Nemusí sa tu ako menová jednotka nutne používať zvláštne právo 
čerpania. Pre spotrebiteľov sú zaokrúhlené sumy v eurách najzrozumiteľnejšie. Výšku možno 
upraviť prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Príloha 2 – odsek 6
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Príloha 2 – nadpis 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cestujúci môže uplatniť vyššie limity 
zodpovednosti, ak najneskôr pri odbavení 
odovzdá osobitné vyhlásenie a uhradí 
doplatok, pokiaľ sa požaduje. Tento 
doplatok vychádza z tarify spojenej 
s dodatočnými nákladmi vzniknutými 
v preprave a poistení predmetnej batožiny 
nad limit zodpovednosti vo výške 1 131 
SDR. Tarifa sa na požiadanie sprístupní 
cestujúcim. Zdravotne postihnutým 
cestujúcim a cestujúcim so zníženou 
pohyblivosťou sa systematicky ponúka 
bezplatná možnosť urobiť osobitné 
vyhlásenie záujmu na prepravu ich 
pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť.

Cestujúci môže uplatniť vyššie limity 
zodpovednosti, ak najneskôr pri odbavení 
odovzdá osobitné vyhlásenie a uhradí 
doplatok, pokiaľ sa požaduje. Tento 
doplatok vychádza z tarify spojenej 
s dodatočnými nákladmi vzniknutými 
v preprave a poistení predmetnej batožiny 
nad limit zodpovednosti vo výške 
1 150 EUR. Tarifa sa na požiadanie 
sprístupní cestujúcim. Cestujúcim so 
zdravotným postihnutím a cestujúcim 
so zníženou pohyblivosťou sa systematicky 
ponúka bezplatná možnosť urobiť osobitné 
vyhlásenie záujmu na prepravu ich 
pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť.

Or. de
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Odôvodnenie

Toto je nariadenie EÚ. Nemusí sa tu ako menová jednotka nutne používať zvláštne právo 
čerpania. Pre spotrebiteľov sú zaokrúhlené sumy v eurách najzrozumiteľnejšie. Výšku možno 
upraviť prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Príloha 2 – odsek 7
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Príloha 2 – nadpis 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je batožina poškodená, zmeškaná, 
stratená alebo zničená, musí to cestujúci vo 
všetkých prípadoch čo najskôr písomne 
oznámiť leteckému dopravcovi 
a reklamovať ju u neho. V prípade 
poškodenia batožiny sa uplatňuje lehota na 
reklamáciu do 7 dní a v prípade zmeškania 
do 21 dní, v oboch prípadoch odo dňa, 
kedy bola batožina daná cestujúcemu 
k dispozícii. Aby sa tieto lehoty splnili bez 
problémov, letecký dopravca musí
cestujúcim poskytnúť možnosť vyplniť 
formulár sťažnosti na letisku. Tento 
formulár sťažnosti, ktorý môže mať aj 
formu správy o majetkových 
nezrovnalostiach (PIR), musí letecký 
dopravca prijať na letisku ako reklamáciu.

Ak je batožina poškodená, zmeškaná, 
stratená alebo zničená, musí to cestujúci vo 
všetkých prípadoch čo najskôr písomne 
oznámiť leteckému dopravcovi 
a reklamovať ju u neho. V prípade 
poškodenia batožiny sa uplatňuje lehota na 
reklamáciu do desiatich dní a v prípade 
zmeškania do jedného mesiaca, v oboch 
prípadoch odo dňa, keď bola batožina daná 
cestujúcemu k dispozícii. Na 
bezproblémové splnenie týchto lehôt musí
letecký dopravca cestujúcim poskytnúť 
možnosť vyplniť formulár sťažnosti na 
letisku. Tento formulár sťažnosti, ktorý 
môže mať aj formu správy o majetkových 
nezrovnalostiach (PIR) a ktorý musí byť 
dostupný vo všetkých úradných jazykoch 
EÚ, musí letecký dopravca prijať na 
letisku ako reklamáciu.

Or. de


